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Stichting Woonbedrijf SWS heeft het voornemen om de locatie Europalaan 7 in 
Eindhoven te transformeren ten aanzien van het gebruik. Het pand is in gebruik 
geweest als kantoor en de Woonwinkel. Woonbedrijf wenst het pand na leegstand 
te transformeren tot 47 wooneenheden en de bijbehorende gemeenschappelijke 
ruimten. Via een meervoudig onderhandse aanbesteding conform AWR procedure 
hoofdstuk 7, is aan aannemer van Rijswijck de opdracht gegund. Het gaat hierbij 
om wooneenheden voor een-en tweepersoonshuishoudens, veelal starters op de 
huurdersmarkt. Van Rijswijck heeft in de inschrijving met name gescoord op de 
manier waarop duurzaamheid geïntegreerd wordt in het total verbouwproces.

Algemeen programma van eisen

De woningen dienen zo ontworpen en gebouwd te worden dat ze bruikbaar en 
functioneel zijn voor meerdere doelgroepen, zoals starters, jongeren, 
statushouders en kenniswerkers. Het zijn woningen voor 1- en 2-
persoonshuishoudens. 

De bewoners zijn zelfredzaam. De betaalbaarheid (lage 
woonlasten) is voor de doelgroepen zeer belangrijk en er dient voor alle 
onderdelen een goede afweging te worden gemaakt tussen kosten enerzijds en 
functionaliteit/bruikbaarheid voor de doelgroepen anderzijds. 
  

Hoofdstuk 1

EISEN TEN AANZIEN VAN 
DUURZAAMHEID

1. Het proces naar en de realisatie van de 
verbouwing dient volgens de 
uitgangspunten van The Natural Step te 
verlopen.

2. Materialisatie. Minimaliseren van de 
milieubelasting. Toepassen van 
herbruikbare en recyclebare materialen.

3. Energie. Nadruk op efficiency verbetering 
van de bestaande installaties.

4. Gezondheid. Garanderen van een gezond 
en prettig binnenklimaat.

5. Uitvoering van het bouwproces met het 
minimaliseren van de milieubelasting.

Inleiding
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  Het kwaliteitsniveau van de uitrusting en afwerking is gebaseerd op een 
  exploitatieduur van minimaal 50 jaar; 
  
  De woningen, gebouw(onder)delen en -elementen van de woningen en bergingen 
  dienen (door de huurder zelf) op eenvoudige wijze schoon gemaakt en gebruikt 
  kunnen worden. Hiermee wordt bij ontwerp en detaillering rekening gehouden; 
  
  De vormgeving van de woningen, gebouw(onder)delen en -elementen dient zo 
  weinig mogelijk aanleiding te geven tot vervuiling en dient eenvoudig en efficiënt te 
  kunnen worden onderhouden cq. schoon gemaakt (onderhoudsvriendelijk) en 
  eenvoudig te kunnen worden bediend; 

  Materialen, installaties en gebouw(onder)delen dienen met het oog op de 
  exploitatie(kosten) (energie en onderhoud) en lage servicekosten voor de huurder 
  ontworpen en geselecteerd te worden. Zij dienen duurzaam te zijn en eenvoudig 
  vervangbaar. 
	   
  Uitgangspunt voor het ontwerp (functie, vorm, materiaalgebruik en installatie) is 
  een zo beperkt mogelijk, noodzakelijk door de verhuurder te leveren, 
  aantal diensten en services vereist voor ‘normaal’ gebruik van de woningen. Dit 
  houdt o.a. in een zo beperkt mogelijk glazenwassen en schoonmaken door 
  derden. 
  
  De woningen, (gebouw)onderdelen en voorzieningen dienen voldoende 
  vochtdicht, waterdicht, kierdicht, luchtdicht en geluidswerend te zijn voor het 
  beoogde gebruik. 
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  De nagalmtijd van de grote entreehal en de gangen dient te voldoen aan de 
  bepalingen in het Geluidsrapport. 
	   
  De woningen, (gebouw)onderdelen en voorzieningen dienen functioneel en 
  bruikbaar te zijn voor de huurder en vanuit het oogpunt van functionaliteit en 
  bruikbaarheid ontworpen te worden; 
  
  De woningen en installaties moeten maximaal autonoom kunnen functioneren, dat 
  wil zeggen (zoveel mogelijk onafhankelijk) van huurders-/bewonersgedrag; 
  
  Woningen dienen zoveel mogelijk direct aangesloten te worden op de openbare 
  (nuts)infrastructuur. Hierbij dienen ze individueel te zijn bemeterd. De collectieve 
  ruimten zijn gegroepeerd en los van woningen apart aangesloten en voorzien van 
  eigen meters. Hiermee is het beheer voor Woonbedrijf eenvoudiger. 
	 	  
  De installaties dienen optimaal individueel bedienbaar te zijn. 
	   
  Alle toegangsdeuren van een woning en de bij de woning behorende berging zijn
  gelijksluitend. De algemene toegangsdeuren worden voorzien van het 
  elektronisch toegangssysteem dat nu aanwezig is met elektrisch sluitplaten en 
  kaartlezers. 
  
  Alle collectieve ruimten voorzien van duurzaam en hufterproef materialen 
  (afstemmen op gebruik door jongeren). 
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Aanvullende eisen:
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Stichting Woonbedrijf SWS heeft gekozen voor The Natural 
Step (TNS) als methodiek, framework, om de bestaande 
organisatie te verduurzamen. TNS wordt ingezet in de interne 
organisatie, maar tevens ook losgelaten op het eigen vastgoed. 
Hiermee creëert men een nieuw dimensie ten aanzien van 
duurzaam bouwen.  Een belangrijke rol is daarbij weggelegd 
voor de afdeling inkoop en de bijbehorende procedures ten 
aanzien van aanbesteden. Voor dit project heeft daarom dan 
ook intensief overleg plaatsgevonden tussen het “bouwteam” 
en de afdeling inkoop. Weten wat je inkoopt is van cruciaal 
belang bij duurzaam aanbesteden. Dit geldt zowel voor de 
producten die je inkoopt alsmede voor de diensten die je wenst 
in te schakelen. Voor het project Europalaan is veel energie 
gestoken in het formuleren van de juiste uitvraag.

Hoofdstuk 2

The Natural Step
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Ten aanzien van het totale proces om te komen van eerste idee, 
schetsontwerp, tot gerealiseerd eindproduct zijn vanuit TNS een 
aantal instrumenten ingebracht;

1. Toets met behulp van de 4 Leidende Principes.

In elke fase van deze pilot hebben regelmatig “checks’ 
plaatsgevonden op deze principes. Voor wat betreft de eerste 
twee principes, met name gericht op materialen, is gekozen voor 
de koppeling met Living Building Challenge en Cradle to Cradle. 
Niet zozeer gericht op het enkel en alleen inkopen van Cradle to 

Cradle gecertificeerde producten, maar vooral gericht op “weten 
wat je inkoopt”.
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Dragen wij door ons handelen bij aan het voorkomen 
van de uitputting van eindige grond-en hulpstoffen 
die op de aarde beschikbaar zijn.

Voorkomen wij met de vervaardiging van onze producten dat er 
nieuwe stoffen en elementen komen die bedreigend kunnen zijn 
voor onze aarde, haar ecosystemen, en welke door natuurlijke 
processen niet te verwerken of recyclen zijn.

Voorkomen we dat door ons handelen het structurele 
evenwicht in de natuur (ecosystemen) wordt verstoord

Zorgt ons handelen voor het instandhouden of verbeteren 
van het welzijn en de gezondheid van mens en dier.

Toets op duurzaam gedrag



2. Op gebouw en omgevingsniveau is gekozen voor de TNS uitgangspunten ten aanzien van duurzaamheid, aangevuld met de Living 
Building Challenge en Cradle to Cradle. Met name de combinatie van die twee heeft geleid tot een effectieve keuze qua bouw en 
bijbehorend verbouwproces.
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Document nr 1.0 Checklijst omgevingsfactoren (ver)bouwen, The Natural Step akkoord

Directe omgeving bouwlocatie

1.de netto teleurgang van natuurlijke (eco)systemen is nul

2. eventuele -tijdelijke-verstoring gaat niet verder dan de grenzen van de bouwlocatie

3. aan te brengen vegetatie past binnen de lokale diversiteit

Transport

4. gebruikte energiebronnen zijn hernieuwbaar/ duurzaam opgewekt

5. bouwinfrastructuur sluit zoveel als mogelijk aan op de bestaande wegen infrastructuur en ICT netwerk

Lucht

6. de lucht die het gebouw verlaat heeft minimaal dezelfde kwaliteit als de instromende lucht

7. verandering in samenstelling, luchtvochtigheid en temperatuur van de lucht werkt niet verstorend op het natuurlijk systeem

Water

8. de jaarlijkse waterbehoefte overschrijdt niet de netto jaarlijkse depositie op de bouwlocatie. Aanvulling mag geschieden vanuit locaties die een netto overschot 
aan depositie hebben

9. de kwaliteit en temperatuur van het uitgaande water mag niet lager zijn dan die van het binnenkomende water

Energie

10. alle gebruikte energiebronnen zijn hernieuwbaar of duurzaam opgewekt

11. gebruikte warmte, licht en eventuele wind veroorzaken geen verstoring op het lokale evenwicht van het ecosysteem

12. het totaal aan gebruikte energie is lager dan de potentiële zonne-energie die de locatie in zich heeft. Aanvulling op de vraag mag geschieden vanuit gebieden 
die een zonne-energie overschot hebben

Materialen

13. alle gebruikte materialen zijn niet toxisch, volledig herbruikbaar of hernieuwbaar of geproduceerd als recyclingproduct. Het hergebruiksniveau varieert van 
volledig herbruikbaar als product, tot herbruikbaar als materiaal in een andere keten

14. gerecyclede producten of materialen dienen op een verantwoorde en duurzame manier te zijn geproduceerd

15. producten en materialen moeten zijn ontworpen op een maximale hergebruikswaarde en een  minimum aan vervuiling om ze te produceren en te gebruiken

   Smart Sustainability

✓
 

©copyright2014



3. Het verbouwproces is vanuit TNS getransformeerd van een lineair ontwerpproces naar een cyclisch proces met meerdere momenten 
van overweging en aanpassing. Voorbeeld ontwerpmatrix:
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Document nr 2.01 Materialenstaat, overzicht varianten, programma The Natural Step

onderdeel ontwerp omschrijving  >20% C2C 
gecertificeerd

> 50% 
duurzaamheid

labels

> 15% 
grondstofwaarde

materialen

% hergebruik
materialen

4 principes TNS
aan voldaan

TCO over 40 jaar
gebruik

hoofddraagconstructie

variant 1

variant 2

fundering en ondergrond, 
basisontwerp

variant 1

variant 2

vloeren, basisontwerp

variant 1

variant 2

gevels, basisontwerp

variant1

daken, basisontwerp

variant 1

variant 2

gevelafwerking

variant 1

variant 2

dakafwerking

variant 1

variant 2

   Smart Sustainability

✓
 

©copyright2014



4. Binnen dit cyclische proces van ontwerpen is gekozen voor de methodiek van “backcasting”. Daarbij worden vanuit de gestelde doelen 
op langere termijn (realisatie gebouw, of gebruik ervan de eerste tien jaren) de benodigde acties gedefinieerd om die doelen te kunnen 
realiseren.
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Op basis van de ingezette methodiek TNS met bijbehorende instrumenten is het ontwerpproces als volgt verlopen:
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Programma van Eisen

voorlopig ontwerp

definitief ontwerp

schetsontwerp

technisch ontwerp
materialisatie

     Processchema duurzaam (ver)bouwen 

Te gebruiken documenten:

1. Handreiking 
ontwerpmatrix duurzaam 
(ver)bouwen.

2. ABCD backcasting 
proces.

3. Varianten overzicht 
ontwerp, per onderdeel.

4a. Checklijst 
productcriteria Bouwen.

4b. Relatie TNS en Cradle 
to Cradle.

4c. TNS in relatie tot de 
milieuthema’s bouwen.

5. Keten overzicht 
materialen bouwproces.

6. Materialisatie, overzicht 
ontwerp.

7. LIVING BUILDING 
CHALLENGE 3.0

 Definieer de uitgangspunten van het project ten aanzien van duurzaamheid. Gebruik daarvoor 
de handreiking. 

 Beschrijf de te gebruiken methoden buiten The Natural Step (TNS). Gebruik daarvoor de 
handreiking. 

 Beschrijf de procesaanpak en de inzet van ABCD backcasting. Gebruik daarvoor de handreiking  
en het variantenmodel.

 Voer een eerste toets uit op de voorgestelde locatie met behulp van de checklijst productcriteria 
bouwen.

 Ontwerp aan de hand van de checklijst productcriteria bouwen.
 Valideer de inzet van Cradle to Cradle aan de hand van het relatieschema met TNS.
 Valideer de relevante milieuthema’s aan de hand van het relatiemodel met TNS.
 Voer een eerste materialisatie verkenning uit aan de hand van de lijst varianten.

 Ontwerp aan de hand van de checklijst productcriteria bouwen.
 Valideer de inzet van Cradle to Cradle aan de hand van het relatieschema met TNS.
 Valideer de relevante milieuthema’s aan de hand van het relatiemodel met TNS.
 Stel het variantenmodel (3) vast en maak een keuze voor een variant.
 Check het ontwerp aan de hand van de handreiking. 
 Check het ontwerp aan de hand van de checklijst productcriteria bouwen.

 Stel de lijst materialisatie vast.
 Check of aan de randvoorwaarden van TNS is voldaan aan de hand van backcasting materialen.
 Check aan de hand van de handreiking of aan de uitgangspunten is voldaan.

©Cagerito 2016



Van Rijswijck heeft ten aanzien van dit project bij Woonbedrijf ingebracht om het 
transformatie/renovatieproces op te zetten en uit te voeren volgens het 
programma The Natural Step (TNS). Eerder opgedane ervaringen met TNS in de 
projecten transformatie Nachtegaallaan Eindhoven en het Stadskantoor Eindhoven  
zijn door de aannemer gebruikt om het proces aan de Europalaan nog meer te 
optimaliseren. Als “vernieuwend” wordt in dit project ingebracht:

- Het beoordelen van materiaalingrepen op basis van de systematiek van verborgen 
milieukosten oftewel schaduwkosten. Deze methodiek is algemeen geaccepteerd 
en is ook opgenomen in de diverse rekenmethoden voor duurzaamheid 
(BREEAM, LEED, GPR Gebouw, DuboCalc).

- Het stimuleren van hergebruik van gebouw-en inrichtingsonderdelen van het 
gebouw van vóór de renovatie. Hierdoor wordt de aanschaf, en dus ook de 
productie, van nieuwe materialen en producten verminderd.

- Het opnemen van circulair denken en de toepassing van verborgen milieukosten 
in de besluitvorming en ontwerpvarianten. 

Hoofdstuk 3

HET BOUWPROCES

1. Energieprofiel, periodieke rapportage CO2 

emissie over de bouwactiviteiten en 
materiaalgebruik.

2. Circulaire economie.

3. Materiaalstaat en schaduwkosten. 

4. Integrale beoordeling ontwerp en 
uitvoering.

Procesvoortgang en resultaten
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Verborgen milieukosten/schaduwkosten.

Voor dit project is gekozen voor een calculatie op basis van de 
optredende schadekosten. Dit sluit beter aan bij de aard van dit 
project. Bij min of meer beleidsachtige projecten wordt eerder 
gebruik gemaakt van calculatie op basis van preventiekosten. De 
data voor de schadekosten komen voort uit de nationale 
milieudatabank SBR, EPD registraties van de voorkomende 
materialen en de TNS databank van Cagerito.
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Tijdens het “strippen” van het gebouw zijn een aantal materialen, 
producten apart gehouden om te beschouwen in hoeverre deze 
direct hergebruikt kunnen worden. Het gaat daarbij om;

- wastafels

- radiatorkranen

- isolatiemateriaal

- deurkozijnen

- radiatoren

- meterkasten

- scheidingswanden
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     hergebruik radiatorkranen

   
    hergebruik sanitair     hergebruik aluminium kozijnen, alleen vlakglas vernieuwen

                   hergebruik diversen

     hergebruik meterkasten

     hergebruik radiatoren



Vertaling hergebruik naar verborgen milieukosten, oftewel 
schaduwkosten.
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Het opnemen van circulair denken en schaduwkosten in 
ontwerp.

Van Rijswijck heeft op basis van de aanwezige materiaalstaten en 
registraties van verbruik, de omrekening laten maken naar 
verborgen milieukosten, schaduwkosten. Specifiek voor dit 
project is een Excel model gebouwd, waarin per onderdeel als 
product of materiaal, de schaduwkosten per functionele eenheid 
zijn opgenomen. In het besluitvormingstraject voor de diverse 
materialen (scheidingswanden, plafonds, verlichting, PV panelen, 
verwarming en ventilatie, verven, vloerbedekking en tegelwerk,..) 
zijn de schaduwkosten gebruikt om de diverse ontwerpen/
inkopen met elkaar te kunnen vergelijken. Gestreefd is om op alle 
fronten de laagste milieubelasting te realiseren, echter voor niet 
alle materialen of producten zijn alternatieven voorhanden, of 

betrouwbare milieudata. In dat geval is er in overleg met Cagerito 
gekeken wat verantwoord is. Daarbij is ook meegenomen de 
intentie om circulair te renoveren en te transformeren. Bij circulair 
is daarin gedifferentieerd naar:

- circulair fysisch en chemisch: C2C kringlopen, 4 Principles TNS

- circulair economisch: kringlopen sluiten op basis van ROI

- circulair €: kringlopen sluiten op basis van schaduwkosten

- circulair logistiek: haalbare inzamel- en scheidingsmodellen

- circulair ketenbeheer: opnemen in ontwerp, volgens 4 Principles 
TNS en Living Building Challenge, C2C
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Effecten aanpak 

Ofschoon de directe besparing op schaduwkosten door 
hergebruik van diverse producten en materialen beperkt is (zie 
blz.17), is het effect op de werkwijze van van Rijswijck bijzonder 
waardevol. Het zet de onderneming aan het denken omtrent 
materiaalstromen en het creëren van effectiviteit daarin, in plaats 
van alleen efficiency. Daarnaast ontwikkelt van Rijswijck met 
dergelijke projecten kennis en genereert een databank waarin  
schaduwkosten zijn opgenomen, die daardoor ook beschikbaar  
worden voor komende projecten.

Ook voor zogenaamde “nieuwe, innovatieve” materialen en 
producten werkt deze systematiek goed om een evenwichtig 
beeld te krijgen van de milieu effectiviteit.

Voorbeeld toepassing PV panelen (101 stuks):

De panelen gaan een bijdrage leveren aan het reduceren van het 
gebruik van fossiele brandstoffen. De opbrengst van de PV 
panelen, gerekend over een gebruiksduur van 20 jaar en een 
rendementsverlies van 20%, levert een inzet duurzame energie 
op, die in 4,4 jaar de geprognosticeerde totale CO2 uitstoot van 
het renovatie/verbouwproces zal compenseren. 
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Energie en CO2 uitstoot bouwproces, onderdeel logistiek
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Totaal milieuprofiel, uitgedrukt in schaduwkosten (€)
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bouwonderdeel schaduwkosten in € rangorde

systeemwanden 9.251,00 4

systeemplafonds 1.748,00 13

klimaatinstallatie 62.864,00 1

ventilatie 2.168,00 11

vloerafwerking verkeersruimten 3.750,00 8

verven coatings 7.049,00 5

vloerafwerking appartementen 9.406,00 3

afwerking plafonds appartementen 5.769,00 7

diversen 2.965,00 10

sanitair en tegelwerk 3.569,00 9

deuren kozijnen 737,00 14

te verwijderen asbest 1.758,00 12

sloopwerken incl hergebruik 11.505,25 2

pv panelen 7.030,00 6

totaal 129.569,25

foto: hergebruik radiatoren



Samenvatting
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prestatie eis score toelichting

Het proces naar en de realisatie van de verbouwing 
dient volgens de uitgangspunten van The Natural Step 

te verlopen.
+ 4 Leidende Principes toegepast bij ontwerp en proces uitvoering

Backcasting gehanteerd voor definiëren prestatie eisen en benodigde stappen

Materialisatie. Minimaliseren van de milieubelasting. 
Toepassen van herbruikbare en recyclebare materialen. +

Per onderdeel als ontwerpvariant de effecten voor de milieubelasting beoordeeld. 
Gezocht naar alternatieven met een lagere milieubelasting, mits past in prestatie 
eisen. Gebruik gemaakt van de TNS varianten tabellen en de screening op Living 

Building Challenge, C2C en Rod en Zwarte lijst stoffen.

Energie. Nadruk op efficiency verbetering van de 
bestaande installaties. + Slimme oplossing, gasloos, met een elektrische warmtepomp per appartement. 

Aanvullend duurzaam opwekken elektra met PV panelen op het dak.

Gezondheid. Garanderen van een gezond en prettig 
binnenklimaat.

+
Aan de hand van de databanken C2C, TNS en Cagerito gezocht naar materialen met 
een lage of zelfs nul-emissie ten aanzien van gezondheidsgevoelige stoffen (radon, 

formaldehyde, VOS,..)

Uitvoering van het bouwproces met het minimaliseren 
van de milieubelasting.

+

Vooraf prognosticeren van het verloop bouwproces, fasen en bijbehorende mobiliteit. 
Onderaannemers hierin opvoeden en verplichten van een km registratie. Tijdens 

bouwproces optimaliseren en bijstellen planning en logistiek. Wekelijks rapporteren 
ritten en CO2 registraties.Daarnaast bevorderen van een optimale scheiding van te 

slopen materialen en reststromen.

CO2 uitstoot bouwproces. + prognose : 15.700 kg CO2
werkelijk:   13.091 kg CO2

Streven naar hergebruik van materialen. +
hergebruik sanitair, deuren, radiatoren, radiatorkranen, recycling vloerbedekking etc: 

beperking € 9506,00 schaduwkosten
behoud aluminium kozijnen: beperking €522,00 schaduwkosten
scheiden van materialen: beperking €11.505,25 schaduwkosten

Inzet van materialen met een lage milieubelasting. +
emissievrije isolatiematerialen

watergedragen verven
emissie vrije gips

Structureel lage energieverbruiken voor de 
appartementen en openbare verkeersruimten.

+
elektrische warmtepomp per appartement, deel energievoorziening gedekt door 

systeem van 101 PV panelen op het dak
label B casco



Colofon
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